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Usnesení rady města jako jediného společníka obchodní společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady společnosti ze dne  

14.11.2016 

Usnesení 
 

z 13. schůze Rady města Moravská Třebová jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné 

hromady společnosti, která se konala v pondělí 14.11.2016 od 15:00 hod v: Zasedací 
místnost, na: radnice 

  
 
Rada města - Valná hromada schvaluje: 
 
87/RMVH/141116: 
 

předložený program schůze rady města jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné 
hromady společnosti.               
  
 

88/RMVH/141116: 
 

odměnu jednatelky Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. za 3.Q 2016 ve výši 
18.000 Kč. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
89/RMVH/141116: 
 

prodej pásového dozeru  STALINEC T160 M dle předloženého návrhu. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města - Valná hromada bere na vědomí: 
 
90/RMVH/141116: 
 

 skutečnost výnosů a nákladů společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
dle středisek k 30.09.2016.    
  
 

91/RMVH/141116: 
 

výsledky hospodaření společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. k 
30.09.2016. 
  

 
 
Rada města - Valná hromada vyhlašuje: 
 
92/RMVH/141116: 
 

zadávací řízení na veřejnou zakázku Nákup vozidla s vysokozdvižnou plošinou a 
schvaluje: 
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1. Seznam firem, kterým bude odeslána Výzva k podání nabídky a zadávací 
dokumentace: 
- STATECH s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice, IČO: 27402975 
- INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, IČO: 
26933195 
- INREKA PLOŠINY s.r.o., Karlovo nám. 317/5,120 00 Praha 2, IČO: 25521039 
- Plošiny Rybáček s.r.o., Vinařice 42, 439 15 Vinařice u Loun, IČO: 27279618 
- ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9 - Horní 
Počernice, IČO: 48108677  
 
2. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně plnit funkci 
komise pro posouzení kvalifikace uchazečů na veřejnou zakázku:  
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen, Josef Odehnal, náhradník  

- Bc. Gabriela Horčíková, člen, Josef Dvořák, náhradník  

- Bc. Viera Mazalová, člen, Ing. Mgr. Dana Buriánková, náhradník  
- Ing. Andrej Kašický, člen, Mgr. Aleš Mlynář, náhradník    
 

3. Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace (včetně příloh č. 1 - 8) 
 
4. Zadávací řízení bude realizováno jako veřejná zakázka na dodávky zadávaná 
mimo aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávaná 
formou veřejné zakázky malého rozsahu kategorie C v souladu se směrnicí Rady 
města Moravská Třebová, č. 7/2016 Zadávání veřejných zakázek malé rozsahu ze 
dne 19. 9. 2016 účinné od 1. 10. 2016 
 
5. Lhůtu pro podání nabídek na veřejnou zakázku minimálně 15 kalendářních dnů od 
data zahájení zadávacího řízení  
 

6. Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická 
výhodnost nabídky dle § 114 odst. 1 ZVZ. Celková ekonomická výhodnost nabídky 
bude hodnocena bodovým systémem podle kritérií uvedených níže v tabulce, 
stanovených v sestupném pořadí s váhou určenou v procentním vyjádření: 
- kritérium č. 1: Celková nabídková cena (v Kč bez DPH), váha 80 % 
- kritérium č. 2: Smluvní cena za 1 hodinu mimozáručního nebo pozáručního servisu 
(v Kč bez DPH), smluvní cena za 1 km v případě mimozáručního nebo pozáručního 
servisu (v Kč bez DPH), váha 20 % 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města - Valná hromada stahuje z jednání: 
 
93/RMVH/141116: 
 

odložený tisk č. 03 z 22.08.2016, Uzavření smlouvy o reklamě a propagaci s TJ 
Slovan Moravská Třebová. 
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V Moravské Třebové 14.11.2016 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


